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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων: 
 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  
 

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (μετά από 
αίτηση για εξέλιξη Επίκουρου Καθηγητή) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Τεχνολογία Λογισμικού». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 3612/22-02-2023 (ΑΔΑ: 
9ΛΩ4469Β7Κ-ΓΞ8) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.  648/Γ/13-03-2023 και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με 
κωδικό  APP32703. 
 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα 
τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» 
(https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα  από την ημερομηνία του 
εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη 
ΖΕΠ Κοζάνη, τηλ. 24610-56500). 
 
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για  την   παραπάνω θέση λήγει στις 29-
04-2023. 
 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ  
 

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επι 
θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 3305/06-02-2023 
(ΑΔΑ: ΨΨ01469Β7Κ-ΥΓΖ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 414/Γ/20-02-2023 και αναρτήθηκε στο σύστημα 
ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό  APP32699. 
 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα 
τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» 
(https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα  από την ημερομηνία του 
εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του 
Τμήματος Μαιευτικής (Διεύθυνση: Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαϊδα, τηλ. 24610-68050). 
 
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για  την παραπάνω θέση λήγει στις 29-04-
2023. 
 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
 

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
(μετά από αίτηση για εξέλιξη Επίκουρου Καθηγητή) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική Λογιστική». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 3613/22-02-2023 

https://apella.minedu.gov.gr/
https://apella.minedu.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ4ΜΒ469Β7Κ-ΧΒ2



(ΑΔΑ: Ψ00Φ469Β7Κ-3Α8) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 606/Γ/08-03-2023 και αναρτήθηκε στο σύστημα 
ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό  APP32694. 
 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα 
τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» 
(https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα  από την ημερομηνία του 
εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του 
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Κοίλα Κοζάνης, τηλ. 
24610-68222). 
 
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για  την παραπάνω θέση λήγει στις 29-04-
2023. 
 
 
 
  Ο Πρύτανης  
 
 
        Θεόδωρος Θεοδουλίδης  
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